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OBEC VINIČNÉ ŠUMICE 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,  
kterou se m ění obecn ě závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích 

 

 
Zastupitelstvo obce Viničné Šumice se na svém zasedání dne 04. 12. 2013 
usnesením č. 3/7/13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 

Čl. I 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích, se mění takto: 

 

1. V ČÁSTI III. Poplatek za užívání veřejného prostranství se z článku 13  
odst. 1 vypouští celý text uvedený pod písmenem c). 

 

2. V ČÁSTI IV. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se dosavadní znění 
článku 16 odst. 1 a 2 zrušují a nahrazují novým textem takto: 

„Čl. 16 
Sazba poplatku 

(1)  Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 70,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 430,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je 
stanovena na základě skutečných nákladů obce 
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu činily: 565.919,- Kč a byly rozúčtovány 
takto: 

Náklady 565.919,- Kč děleno 1315 (1265 počet osob s pobytem 
na území obce + 50 počet staveb určených k individuální 
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba) = 430,- Kč. Tato částka je 
stanovena jako sazba v čl. 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky.“ 
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3. V ČÁSTI IV. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se dosavadní znění 
článku 18 označuje jako odst. 1 a písm. a) v uvedeném odstavci se zrušuje a 
nahrazuje novým textem. Zároveň se doplňuje nový odst. 2: 

„Čl. 18 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku za příslušný kalendářní rok se osvobozují: 

  a) děti ve věku do pěti let. Rozhodným dnem pro zařazení do 
věkové kategorie je 1. leden kalendářního roku, na který se poplatek platí. 

 

(2) Úleva se poskytuje: 

a) poplatníku dle čl. 14 odst.1 písm. a) staršímu 70ti let, který 
žije osaměle v rod. domě, ve výši 100,- Kč. Rozhodným dnem pro 
zařazení do věkové kategorie je 1. leden kalendářního roku, na který se 
poplatek platí.   
 

4. Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních 
poplatcích, zůstávají beze změny. 

 

Čl. II 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2014.  

 

 

 
 ................................... .......................................... 
                Ing. Karel Vlček  Josef Drápal 
   místostarosta starosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 05. 12. 2013 

Sejmuto z úřední desky dne: 23. 12. 2013 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 05. 12. 2013 


